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        סעדיה גאוןסעדיה גאוןסעדיה גאוןסעדיה גאון' ' ' ' רררר
  

  שמינייוצר לפרשת 

        
היוצר לפרשת שמיני הוא מן המושלמים ביותר שהגיעו לידינו ממכלול יוצרותיו של רב 

האסכולה הפייטנית של רב , הוא נכלל תחילה בספרו של מנחם זולאי. סעדיה גאון

כאן הובא על פי מהדורת פיוטי רב ). קנט–קמט' עמ, ד"ירושלים תשכ(סעדיה גאון 

מהדורה המבוססת על עבודת הדוקטור משנת , ה שכותב טורים אלו מכין לדפוססעדי

  .ם"תש

        ת ׂת ׂת ׂת ׂ ול ׂ ול ׂ ול ׂ ול ׂל ׂל ׂל ׂל ׂלגאון ז ׂלגאון ז ׂלגאון ז ׂלגאון ז ׂ] ] ] ] ינייניינייני[[[[ויהי ביום השמויהי ביום השמויהי ביום השמויהי ביום השמ

        רשות ויהירשות ויהירשות ויהירשות ויהי

        

  קֹוִלי ָאיֹום ְונֹוָרא]בְ [ְמָעה ִׁש ִׁש ִׁש ִׁש         

         ֶזּוָרהה ַהּפְ א ִתְתַאַּנף ְּבׂש  

  ֵּלט ֲעָדָת ִמּיֹום ֶעְבָרהמַ מַ מַ מַ         

  ֶצה בֹו ֲעִתיָרה ְּתכֹוֵנן ְוִתְר ר ָקְדׁשָ הַ הַ הַ הַ         

  ִמיִני ָקָראְּכַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁש   5

  :ֶנֱאָמן ָקדוֹ ֹש    

  

  

  

  
  
.   כינוי לאל-איום ונורא .  שמעה בקוליאדני: ב: קל'  על פי תה-שמעה בקולי . 1
 כינוי לישראל על -שה הפזורה ). לז ועוד: א' דב( יעלה חרון אפך -תתאנף . 2 -

הר . 4 -.  טו: א'  על פי צפ- יום עברה .  כינוי לישראל- עדתך . 3 -.  יז: נ' פי יר
. 5 -.   תפילה-עתירה ). טז: ט' דנ; ג: מג' תה( ירושלים ובית המקדש -קדשך 

שהרי , ובאותו מעמד נרצה קרבנם ותפילתם של ישראל. א: ט'  וי-' כויהי וכו
'  במעל פי,  כינוי למשה-נאמן קדוש . ואכלה את הקרבנות' יצאה אש מלפני ה

  . ז: יב
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        יוצר ויהייוצר ויהייוצר ויהייוצר ויהי

        

  ַמִּניַגְרְטֵלי ֶחְמִּדי ֲאַצף ֲאתֹוָתם ַחְׁש אֲ אֲ אֲ אֲ         

  ְמִניית ַהַּלְחִמי ְוַהַּמְחִלי ְוַגם ֵּבית ַהּׁשַ ּבֵ ּבֵ ּבֵ ּבֵ         

  :ִמיִניָּכֵעת ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁש     

  ְפָּת ֵאֶגלַפע ִסְלָח ִהּטַ ֹות ׁשֶ וּלּגֻ ּגֻ ּגֻ ּגֻ         

  עֹוֶגלּו בֹו ְבֶחֶרט ר נֹוְקׁשי ָזָהב ֲאׁשֶ ִּד ִּד ִּד ִּד         10

  :ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ְל ֵעֶגל    

    

  

  

  

  

  

  

  
  
: אעזרא (והכוונה לכלי בית המקדש , כליי הנאים,  את גביעי- אגרטלי חמדי . 6
 - אתותם . אקווה,  אצפה-אצף . ' עם כלי חמדת בית ה:י: ב לו"השווה גם דה). ט

בית הלחמי . 7 -.  לב: סח' והשווה תה. והכוונה למשיח,  שרי-חשמני . שיביאם
 ומשפחות -והמחלי ). א ועוד: א טז"שמ( ואתו משפחות דוד המלך -' וכו

 וגם -וגם בית השמני .  לשון נופל על לשון-מחלי , לחמי). לג: ג' במ(הלוויים 
 כמו בחנוכת המשכן -' כעת ויהי וכו. 8 -.  משפחות הכהנים המשוחים בשמן

ממעיינות השפע :  כמו-ולות שפע סלחך ג. 9 -).  א: ט' וי(שעליה מסופר בפרשה 
כמבואר ,  הזלפת טיפה לסלוח לישראל על חטא העגל- הטפת אגל . של סליחתך

ספרי פסקא (א : א' ל לדב"על פי דרשת חז,  כינוי לעגל- די זהב . 10 -.  בטור הבא
ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל : ד: לב'  על פי הנאמר בשמ- בחרט ). א

וכל החרוזה . ב: ט'  וי-' ויאמר וכו. 11 -  .  כנראה מלשון מעגילה- עוגל. מסכה
. יבוא העגל ויכפר על מעשה העגל: ל בתורת כהנים שם"על פי מה שדרשו חז

וכן . ובמעשה זה נסלח לאהרן, שהוא עשה את העגל, ודרשו על אהרון דווקא
ידי עגל כהונה נתפוקקה על ידי עגל ועל , יודן' אמר ר: ד: לב' ג שמ"במדה

  . יב: ו' והשווה קדושתת יניי לסדר וי. נתבססה



 88

   ָוֶאְכמֹורר ַלְנִּתי ָבם ֶאֶמׁשְמרֹוִתי ֲאׁשֶ הַ הַ הַ הַ 

  ֶלץ ּוְצַמְרמֹורַהּיֹום ָּתֹגל ֵמָעַלי ָּכל ּפֶ וְ וְ וְ וְ   

  :ָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמרְוֶאל ְּבֵני ִיְׂש     

  ֵּלג ָּכִאיְּלִמים]עִ [ֹוִני ט ְלׁשׁשָ ׁשָ ׁשָ ׁשָ   ֵלאֹמר  15

  ֵלִמיםיר ְׁש ן ָּגרֹון ְּבִנְבֵלי ִׁש ַעד ָּתרוֹ       

  ָלִמיםֹור ָוַאִיל ִלְׁש ְוׁש      

  ]:דֹוׁש[ְלַרּצֹוְת קָ         

  

  

  

  
, חזרתי בתשובה' כל,  שיניתי מה שנצמדתי אליו אמש-המרותי אשר לנתי בם . 12

ג המרותם מן "ספירש שם רו גםתרו. ובהמרותם תלן עיני: ב: והוא על פי איוב יז
ה רשו לתווג בפיר"סוכן כתב ר,  דבקתי והתמדתי בהם-  לנתי בם . החלפה,תמורה

 ושכיבה שענינן תיבת לינה יש אצלנו : כתבגכ: טי 'ובפירושו למש, חי:  כג'שמ
. )אפח קרבהתרגום (י ינ עתלן תםובהמר יובאדה כמו שאמר תמות שקידה והקדב

 לוחות םחנגד זנ: ז בתמוז בענין העגל"ג בסליחה לי"סובלשון דומה כתב ר
). 5-6/גשל' עמ ,סידור(פסל הוקם על קדו ונפסלו ולנו בהמרותם  כן... מוסר

ג פירשו "סשר, והוא פועל מן השם כומר, עבודה זרה  דהיינו שעבדתי- ואכמור 
:  הטורתוכוונ. םכמר והערות המהדיר ש ערך, רוןג האורא. ככהן עבודה זרה

היום ' ועל כן אתה ה, אמש  מעשי עבודת האלילים שהייתי שקוע בהתהפסקתי א
גלותי את חרפת  היום: ט: ה' ועל פי יהו,  תסיר ממני- היום תגל מעלי . 13 -  .'וכו

. צמרמורת מלשון,  רעדה-צמרמור . מלשון פלצות,  פחד- פלץ . מצרים מעליכם
  מלדבר נדדה-לאמר שט לשוני . 15 -   .ג: ט'  וי-' ואל וכו. 14 -  .כל עונש, ל"ור

ותרגם , בשוט לשון: כא: על פי איוב ה, ונעשה עלג כלשון אלמיםלשוני מפי 
ונכתב ,  עד שתרנן שוב לשוני-עד תרון . 16 -  .טותטג מלשון שו"סופירש שם ר

 עם - בנבלי .  בגרון-גרון . ותרן לשון אלם: ו: לה' ל פי ישע, כאן בלשון נקבה
,  זבחי השלמיםינה בעת הקרבתגכוונת הפייטן לשירה ולנ -שיר שלמים . בלינ

ושור . 17 - . כלומר של צדיקים, בצירי, ל שלמים"ואולי צ. ז- ה:ב ז"ועל פי דה
לעיל יוצר  השווה(ו  פיזור קטורת- וח זירוי פי.18 -.  ד: ט'  וי-ואיל לשלמים 

 ב למזרח היתה נעשית צבירת הקטורת עלר ממע-ים למזרח להיועד מ). 55/ויקרא
 ןהארו  של המחתה שביד הכהן שהיא לצד הצד החיצוניןמ, ליםחגבי הג

 א יומורא. א לצד הפרוכת שבמערבול המחתה שהשאל צידה הפנימי , שבמערב
    .גמרא ומשנה, ב"נב ע
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  ירּוי ֵּפיחֹו ִמָּים ַלִּמְזָרח ְלִהיָּוֵעדזֵ זֵ זֵ זֵ 

  ן ְּתַכו צֹוֵעד ּפֶ לכתו ְלִהָּזֵהר ָּבּהחחחח  

  :ה ְוַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעדַוָּיֹבא מׁשֶ     20

  ֹוָטף ְּכֶנְגּדֹו ָיִרימּו ָיד ְּבנֹוַעםטטטט  

  מֹו ַעָּתה ַיְפִציחּו ְבַטַעםּה ִלְׁש יָ יָ יָ יָ   

  :ְרכּו ֶאת ָהָעםַוֵּיְצאּו ַוְיבָ     

  וָּכלן ּתֻ  ְּבִלי ֵחֶטב ְוָעׁשָ ה ְפָלִאים ָּבֵאׁשּׁשָ י ִׁש ּכִ ּכִ ּכִ ּכִ   

   ֹּתאַכלָיֵבׁשַחל ִוַלח ּכְ ץ ׁשַ ה ִּכֵרבֶ ָבָנה ּוַמָּמׁשָ לְ לְ לְ לְ   25

  :ְפֵני ְיֹוָי ַוֹּתאַכל ִמּלִ א ֵאׁשַוֵּתצֵ     
  

ים למזרח להיועד מ). 55/לעיל יוצר ויקרא השווה(ו  פיזור קטורת- וח זירוי פי.18
 הצד החיצוני ןמ, ליםחגבי הג ב למזרח היתה נעשית צבירת הקטורת עלר ממע-

ל שאל צידה הפנימי ,  שבמערבןהארו של המחתה שביד הכהן שהיא לצד
 .19 -  .גמרא ומשנה, ב" נב עא יומורא. הפרוכת שבמערבא לצד והמחתה שה

ואפשר (כלומר לימדתו , חנכתו ל"וצ, ס"טכנראה ): קנ' עמ ( זולאי–חלכתו 
 = 'נחוץ'כדרך שפירש , ן" נו- ד "לרמז על חילופי למ' חלכתו'שבכוונה כתב 

 - דצוע.  בקטורת-בה  .)ץ בשורש נחחנא'ואבן ג, 115' סי, שדונ  השגות'עי. ץלחו
ת המבדילות בין הקודש ובין קודש הקדשים והכהן שהיה מהלך בין שתי הפרוכ

 ומלמדים אותו הוי זהיר :ג: וכל הטור על פי משנה תמיד ו. רת הקטורתטבעת הק
: ונדרש בתורת כהנים, גכ: ט'  וי-  'ויבא וכו. 20 -  . שלא תכוהךשמא תתחיל לפני

ועל פי , ץהצי -טוטף . 21 -  .ורתט משה עם אהרון ללמדו על מעשה הקסלמה נכנ
 וכך היה . לה מאזן לאזןתוטפת המוקפטר אבהו "א... ?מאי טוטפת: ב"שבת נז ע

ברכת כהנים : ו: זוטה ס השווה משנה - כנגדו ירימו יד .דולג של כהן ץהצי
וכך נפסקה . הציץ  מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מןץוח... כיצד
יפציחו בטעם .  לשמו של האל- יה לשמו . 22 -  .כת כהנים בעת בר-נעם ב. ההלכ

 השווה -' כי ששה וכו. 24 - . כג: ט'  וי- 'ויצאו וכו. 23 -  . יפתחו פיהם בשירה-
רבוצה כארי , ערכהממשה דברים נאמרו באש שלחתאנא : כד:  ט'ג וי"מדה

ויש , )יפה כלבנה ברה כחמה: י: ש ו"שה, לבנה(=וברה כחמה , )לחכרבץ ש(=
ואינה מעלה , )ולח כיבש תאכל(=בישים יואוכלת לחים כ, )ממשה(=בה ממש 

 ורא, ויניי השתמש במדרש זה לתיאור האש בסנה). ב ועשן תוכלטבלי ח(=עשן 
משום שהוא מתכוון לאש שלמעלה , ונה ששה פלאיםמ ג"רס. עז' עמ, וטי יניייפ

 וכן .יתבעל דרך הער, ה עצים להסק-חטב ). קנא' עמ, זולאי(שהיא גם בלי עצים 
 ,י יניףוא. וביםטצים חעי תואשך הדולקת מבל):  קכ'מע, זולאי" (י נפשיכבר"ב

זרני  ות- כמו ותאזרני , והאלף נפלה, לכ תאו-תוכל . ס עציםפוקדת באאש י: שם
 םנקבית מש צורה - שהממ. 25 -  .בה במקרארד הווע)  מ:ב כב"מש; מ:  יח'תה(
  .כד: ט'  וי-  'וכתצא וו. 26 -.   כרז
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   הוְגָרנּואת ַיַער ִהְזַמי וְ )א(ּבַ לַ לַ לַ לַ   ל]כַ [ַוֹּתא
  וְפָרנּווְדָרנּו ְויֻ ן ְוִגְלָעד יֻ ֵאם ְוִכיֵמי ָבׁשָ ַנְּׂש       
  ּוְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹוּנֵעת ַוּיַ       
  ]:דֹוׁש[ְּבחּו קָ ִויׁשַ         

  רוּכָ הֻ רֹון ר לֹוג ְוִהין ַוֲחִצי ִעיּׂשָ ֵנים ָעׂשָ  ְׁש ֶסמֶ מֶ מֶ מֶ   30
  ְמָסק ַאְרָּבִעים ַאל ִיְמְסכּוהּו ֹּכֲהֵני ַמָּכרנִ נִ נִ נִ   
  :ָכרְּבבֹוָאם ְּפִניָמה ַיִין ְוׁשֵ     

  ָקַדְתִני ְסִקיַדת ַמֲעִלי ְוֶחְרָּפה ָפְרָחהסְ סְ סְ סְ   
  ה ַאְרַּבע ַריּבֹוא ַאְלֵפי ַפְרָסהיְּלַפְתִני ַמּטָ עִ עִ עִ עִ   

  :ֹּכל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה    35
  

  

ער י). וך בערואר(סנה  -הזמי . בלבת אש: ב: ג'  שמעל פי ,מו להבת כ-לבת . 27
, ונשחק -  גרנווה. לאו: ל" נראה שצ-ולי .  להלןורא, ינוי לעם ישראלכ - הזמי
 , מתוך הסנהשבלבת א: ב: ג' ג שמ"וכל הטור על פי מדה. ל פי הערבית ע,כלו

 םושלווס חה רמז שאם ז, אמר לו. ולה מתוך הסנה ואינו אוכלע שלהבת והראה
 ם על תורתי המשולה באש הריני מוסר אותךל יד עאייעברו העם הזה שאני מוצ

 חוזר אל עם - נשאם . 28 -   .לין בידם כ המשולים באש ואינןתויביד ארבע מלכ
, ג שם" בפירוש רסוורא. וינטלם וינשאם כל ימי עולם:  ט:סג 'ועל פי יש, ישראל

 -כימי בשן וגלעד  ו. תורתותו אבתנאי שישמר) ינשאם(=ל א ייטיב עם ישר'שה
שהם מתנות ,  מלשון דרון ופורנא-יודרנו ויופרנו . כמו בימי מלחמת סיחון ועוג

 שמן ויין -מסך . 30 -  .כד: ט'  וי- 'כוו וירא .29 -   .העשירם, ל"ור, ) בערוךורא(
שהיו ") הוכר(" נודע - 'שנים עשר וכו).  טו'במ(שהיו מקריבים עם הקרבנות 

 ל"אה שצר נ-סק מנ. 31 -  .א ג: מנחות טמשנה ה והשו. ם במידות שונותמודדי
 על פי תורת כהנים - ' נמסך ארבעים וכו. ט: עה' על פי תה, י לייןווהוא כינ, סךמנ

? וכמה היא כדי לשכר, אילא כדי לשכיר א אמרתי ל...יין אל תשת: ח:  י'לוי
 יי סתמו כינ-כהני מכר  .הוישתוווהו ג ימז-ימסכוהו .  יוםם בין ארבעייתרביע
ם איש מאת י הכהנםו להחיק: ו:  יבב"מל על פי, חרוז בלבדהלצורך , םינלכה

באכם ב ...תשת יין ושכר אל: ט:  י' על פי וי-שכר ובבואם פנימה יין . 32 -   .מכרו
 נאחזה ונדבקה - יתנדסק. 33 -  .נימהפקדש הל א :ולהלן פסוק יח, ועדמאהל  אל
 .ידהבנובי 'ל ד' ושנץ ג-ל פשעי בידו ענשקד : יד: ג באיכה א"רסוכן תרגם , בי
 .34 -  . לשון נופל על לשון-פרחה ...  חרפה. עווני-מעלי  .פקדת עלי, ל"רו

 עבאר .לותגב לשקיעה הכוונהו, ארץי בוהשקיעתני הפילתנ - מטה עילפתני
ית ב, למספר השווה מדרש אלפא ביתא ו.עצום לעומק - פרסה אלפי ריבוא

אל ופותחים ארבעים אלפים שערי יברג מיכאל וםמיד הולכי: ...28' עמ, גהמדרש 
יהנם שלוש מאות ארכו גו שכל גיהנם מלמד. ..םוך גיהנתגיהנם ומעלים אותם מ

כל רשע שנופל לתוכו שוב ו מאות רחבו ועביו אלף פרסה ועמקו אלף פרסה 'וג
וכאן בכינוי לגוים , ג: יא'  וי- כל מפרסת פרסה . 35 -  .אינו יכול לעלות מתוכה

כך מלכות .. .סהרזיר כי מפריס פחואת ה... זיר זו פרסחואת ה: ה: ר יג"על פי ויק
    .אדום מתגאה וחומסת וגוזלת
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  ד ָנְפִּתי ָהְגַמלקֹוד ְוָכל קֹוָעיו ִמּׁשַ ּפְ ּפְ ּפְ ּפְ 
  ְרָחתֹו זֹוֶמֶרת ָלֵאל ַוְיָבְרכּו ֲאָפָסיו ַלִּנְסָמלצִ צִ צִ צִ   
  :ָּגַמל הּוא ַהָּגָמלְוא ַכָּגמּול     

  ָפןי ֲאִחיָקם ְוׁשָ ף ִניּצֵ ֵנהּו ׁשָ ְׁש ִמ ִמ ִמ ִמ   ַהָּגָמל  
  פּוָפןִפיפֹון ָהָיה ִלְׁש ת ְׁש ּוְכִפְרׁשַ       40

  ָפןָפן הּוא ַהּׁשָ ֵפה ִמִּיְׁש ף ָיְׁש ַוָּיׁשָ       
  ]:דֹוׁש[ּוָפַדִני ֶמְנהּו קָ         
    

  

  

  

 בני בבל וכל כשדים פקוד :גכ:  כג' על פי יח, כינוי לבבל-ל קועיו וכפקוד . 36
צרחתו . 37 - . שד צופימח מתוך שינק ת גדל ונתפ-מל גי התמשד נפ. ושוע וקוע

 ' ל- זומרת . קריאתו המחוצפת מחרפת לאל: )קנב' עמ ( זולאי–זומרת לאל 
 . חטמו לנשום ולא לזמור: מג'שו, יניי קלא' ועי, )יז: ח' יח(שולחים את הזמורה 

 'ועל פי יש, םכלומר שרי הגויי, יור ש-אפסיו . םת האלילי לעבוד- לנסמל . כ"ע
כפי שהיה   ולא גמל לנו- 'וכ וולא כגמול. 38 -.  סוכל שריה יהיו אפ: יב: לד

את : ד: יא' ויל  ער"ל בויק"ועל פי מה שדרשו חז, בבל' כל,  הגמל הזה,ראוי
, גמל ה של- משנהו .39 - .  לשון נופל על לשון-גמל ... כגמול. בבלהגמל זו 

ר שם נדרש "ובויק, ואת השפן... את הגמל): ה-ד: אי 'וי(שנאמר , ינו השפןידה
הוא : וט:  ג'על פי בר,  או נשךץ רוצ-שף . את השפן זו מדי: מלכות מדי על

 משנה -  בין השפןםויש כאן מעין צימוד נעל. שופנו עקב תישופך ראש ואתה
, וארהנג "סרגם  ותמיד תר)י ועוד:  מ'בר(מלשון נצה  - ניצי. על שוףוהגמל והפ

 אחיקם הוא בן -אחיקם ושפן . של צאצאים שמעותמן באוכ, ן פרחונו מלשידהי
ולא נבחרו אלא לצורך , לדמויות אלות וכאן אין כל משמעו. שפן ואביו של גדליה

במלכות מדי ושהמן ביקש  דהיינו לעם ישראל שהיו, הכוונה לצאצאיהם. החרוז
ג להביא שמות מקראיים ככינויים לישראל או לאומות "ל רסשכו וכדר. להשמידם

 - שפופן). לב:  כג'מש(מלשון וכצפעוני יפריש , ס וכאר-וכפרשת . 40 -  .העולם
 -  שףוי. 41 -  .וכאן כינוי למרדכי שהיה מזרע בנימין) ה: א ח"דה(מבני בנימין 

לאם ' לעל אלט-ני אך חשך ישופ: יא: לטק 'ג בתה"סוכן תרגם ר, החשיך, האפיל
וכאן במשמעות ) ז: ר ב" במורא( אבנו של בנימין בחושן - ישפה . לס דוני'יג

: א ח"דה( כינוי לעם ישראל ואף הוא מצאצאי בנימין -ישפן . מיטאפורית לאור
וכבר נאמר , ה: אי'  וי-השפן .  לשון נופל על לשון- וישף ישפה מישפן ). כב

 האל הציל את ישראל מגזירותיו - מנהו קדוש ופדני. לעיל שנדרש על מלכות מדי
  . של המן
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  וַּגְרִּתי ְבַקְרֶנֶבתְנָעִתי ָּגְלָתה ּתּוַבל סֻ ִק ִק ִק ִק 

  ֹוְבֵכי ֲחִביַּתי ִּפיְּללּוָה ְּבאֹוְרֶנֶבתרררר  

  :ֶנֶבת ְלַהְנּבֹוִתי ֵמַאְרֶנֶבת ֶאְׁש ּפְ ְּבָחְׂש     

  ּוִעי ִמָּכל ֲאדֹוִנים ֵאֶלי ַאֲחִזירַוע ׁשׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ ׁשֶ   45

  לֹוֶטת ְלַהִּפיֵּצץ ְוֵחיִזירּוָבה ְוַהְחִזיר ִּתְׁש ׁשׁשׁשׁש  

  :א עֹוד ַחּזּור ַלֲעַדת ַהֲחִזיררֵ ְוא ִיּקָ     

  ְפַּתע ֶּפַתע ֲאתֹות ַמְלָאֶכי ִבְדהֹורּתִ ּתִ ּתִ ּתִ   

  ְרמּות ִמְּתרּומֹוַתי ְלָצֵרף ּוְלָבֵרר ִוִלְבהֹורּתַ ּתַ ּתַ ּתַ   

  :ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור    50

  

  

  
 כמו -תובל . וכאן כינוי לישראל)  ערוךורא( אשתי הרכה והמפונקת -קנעתי . 42

" מעצר" מלה סתומה ולפי העניין פירושה -קרנבת ב). ב: י' בר( ליוון 'כל, לתובל
 כינוי לבית חשמונאי הכהנים המקריבים - רובכי חביתי . 43 -   .או כיוצא בזה

על פי , הצילוה,  תבעו את עלבונה-ה פיללו. יד: ו' על פי וי, מנחת מחבת מורבכת
 נראה -באורנבת . פאנצף: ג"תרגם שם רס,  ויפללחסויעמד פינ: ל: קו' תה

, )'וכו" תנובה" "ניב"(כלומר באור זרוע , באור נבת :י מוצרי"שנכונה גירסת כ
  זולאי–בחשפך אשנבת .  צורה נקבית מאשנב-אשנבת . 44 -  .אור חנוכהלורומז 

וחלון בשמים כדי לראות בצרתי ולהצילני מארנבת  תך אשנבולגב: )קנב' עמ(
).  פצני והצילני'ל(לפצותי : ל שהוא כמו"נ: )שם ( זולאי–להנבותי . כ"ע). יון(

. נבה-כנראה גם נוב  פצה משמש לשון דיבור ולשון הצלה כך-וכשם שפוץ 
בערוך ערך  ו ורא.ן יווואת הארנבת ז:  ה:ר יג"על פי ויק,  כינוי ליוון-ארנבת 

 כינוי -דונים  א.והוא לשון נופל על לשון,  קול תפילתי-שוע שועי . 45 -   .ארנב
 אלהינו בעלונו אדנים 'ה:  יג:כו' על פי יש,  המשעבדות את ישראלתלמלכיו

א "דה( שניים ממשמרות הכהונה -הפיצץ וחזיר .  שלטון-תשלוטת . 46 -   .זולתך
 - עדת החזיר .  לא נתפרש לי-זור ח. 47 -  .וכאן ככינוי לכלל ישראל, )טו: כד

 -' תפתע וכו. 48 -  . ואת החזיר זו אדום: ה: ר יג"על פי ויק, כינוי למלכות אדום
ואולי הוא בלשון ,  שליחיך-מלאכיך . תגרום בפתיעה לביאת מלאכיך בדהרה

הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו : א: ג' על פי מל, יחיד
והוא  )סמכות, קדמות(במשקל פעלות ,  מלשון תרמית-תרמות . 49 -  .וןהאד

קדש : ג:  ב'על פי יר, והוא כינוי לישראל,  מנבחרי-מתרומותי . כינוי לחטא
. 50 -   .מלשון בהיר,  כמו לצרף ולברר-לבהור . ראשית תבואתה' ישראל לה

    .מז:  יא' וי- 'להבדיל וכו



 93

  ם הּוא ֵבן ַיִּקירְבַּדְלָּת ֶקדֶ הִ הִ הִ הִ   ַהָּטהֹור

  ת ְּכחֹוָתם ְוַסף ָוִקירלֹוׁשֶ ּוַבל ִיַּזח ִּכְׁש       

  ה ָאִקירוּׁשָ  ִזיַע ְקדֻ ָלֵכן ְּכֵאיֵלי ֹקֶדׁש      

  ]:דֹוׁש[ְוַאִּביַע ְל קָ         

  בורא קדושים        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ואבדל אתכם : כו:  כ'כמו שנאמר בוי,  בימי קדם-קדם .  את ישראל-הור ט ה.51

הבן יקיר לי : יט: לא' על פי יר,  כינוי לישראל-בן יקיר . מן העמים להיות לי
והוא על ,  כמו שלושה דברים-כשלושת ). כח: כח' שמ( יסור -יזח . 52 -  .אפרים

שימני כחותם על לבך , שאלו ישראל ועוד: וף פסקא ותאמר ציוןסכ "פי פדר
תם ולא נביאים שאלתם ה לא א"ל הקב"א) ...ו: ש ח"שה(כחותם על זרועך 

' יש(ומותיך נגדי תמיד חכפים חקותיך  ן על ה,אלא אם בקשתם לשאול, כראוי
כי נכך גם אלה תשכחנה וא ,כשם שאי אפשר לאדם לשכוח כפות ידיו, )טז: מט

כאילי . 53 -.  וכף :ל" צ שאפשר)קנג' עמ(זולאי בר העיר כ - וסף . לא אשכחך
ם תרג ו,כבוד ועז'  בני אלים הבו לה' הבו לה:א:  כט'כמלאכים על פי תה - דשוק

 קול -קול רעש גדול : יב: ג' והוא תרגום יח,  רעש- זיע .לאל'אלג יו'ד: ג"סשם ר
' מן אוקיר אנש) פירוש(=' פ'ובגליון כתב המעתיק ,  אומר ביקר-אקיר . ע סגיאיז
  . אומר-ואביע  .ואעז: ג"ותרגם שם רס) יב: יג' יש(
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        אופןאופןאופןאופן

  ִמיִניַטת ֶקַרח ַצְרָּתה ָרִקיַע ַהְּׁש הֲ לַ לַ לַ לַ ְגַלת אֶ אֶ אֶ אֶ         

  ִמיִנימֹוָנה ְנִגיַנת ַעל ַהְּׁש ְּמִציְלֵּתי ְׁש ִמ ִמ ִמ ִמ ַחְרָּתה ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ         55

  ִמיִניִביַאי א ַבְזָּתה ִלִּבי ֵמַהְׁש נְ נְ נְ נְ נּוַנת ּגְ ּגְ ּגְ ּגְ   

  ִמיִנימֹוָנה ְלַרֵחף טּוב ְׁש ֵּמי ְׁש סַ סַ סַ סַ רֹוַרת ְּד ְּד ְּד ְּד   
  

 צורת -אגלת . הרקיע השמיני מטיפה זוהרת של קרח יצרת את - ' אגלת וכו. 54
תכונת , ברק,  להט-להטת ). 9השווה לעיל טור (נקבה מן השם אגל ופירושה מים 

שהם ,  למע- טלה: כד:  ג' סטע ובבר-ג באגרון להט "וכן תרגם רס. הדבר הנוצץ
ואמר רב : א"וכל הטור על פי חגיגה יג ע. והשווה עוד להלן, לשונות של ברק

בנוסף על שבעת (ע אחד יש למעלה מראשי החיות אחא בר יעקב עוד רקי
ודמות על ראשי החיה רקיע ) כב: א' יח(דכתיב ) הרקיעים שנזכרו קודם בגמרא

): 45' עמ, בית המדרש ב, ילינק(והשווה מסכת היכלות . כעין הקרח הנורא
על ראשי החיות שהוא מלא ' למעלה מהם מעונה כדמות רקיע כעין הקרח הנור

 - ממצילתי שמונה . 55 - . 'ציר'או מן השורש ,  כמו יצרתה-תה צר. זיו וזוהר
 ,שורש צלל, ספר השרשים, נאח'ן גאבי "השווה ר, ניםחמבין שמונת מיני הל

 וכן כאן במשמעות ,תנגינו, דהיינו קולות, לסבסלא =  ה תרגם בצלצלי:קנ' ובתה
ג "ס של רוש עוד השווה פירו.שורש צלל,  פרחוןאבןוהשווה מחברת הערוך ל, זו

מרו על השמינית א,  למנצח בנגינות על השמינית:)תרגום קאפח(א : ו' לתה
כל קבוצה מהם ממונה על , מלמדנו כי הלוים היה להם במקדש שמונה לחנים

שכן כתוב גבי דוד , רותחמן הא רהח ומנין שהנגינה השמינית נב,םאחד מה
 רות על השמינית בכנ:)כא: טו א"דה(כשהעביר את ארון הקודש לירושלים 

 את דברי הסניגוריה - 'גנונת וכו. 56 -  .לא צויינו המנגינות האחרותו. לנצח
,  שלא ישמן לבם של ישראל ויחטאו,")בזתה("ית חשל נביאי לא ד") גנונת("

שמונה נביאים שנתנבאו אחר חורבן בית : פסקא נחמו, כ"והוא על פי פדר
 לפרשו יוןוספק רב אם הנס, ביותרטור מוקשה . 57 .121 גם טור וורא. המקדש

 -דרורת סמי ). כג: ל' שמ( צורת נקבה מן השם דרור -דרורת . כדלהלן עולה יפה
 אפשר -שמונה . ולקטרת הסמים: ו: כה' על פי שמ, נראה שמכוון לקטורת

עגל בן בקר :  ביום חנוכת המזבחןשהמכוון לשמונה הקרבנות שהקריב אהר
שור ואיל לשלמים , גל וכבש לעולה ע,ים לחטאתשעיר עז, איל לעולה, לחטאת

בעת הקטרת הקטורת לאחר , ל" ר-לרחף טוב שמיני . ומנחה בלולה בשמן
נגלה , וריחה הטוב ריחף באוויר) 18-20 השווה לעיל טורים(הקרבת הקרבנות 

שירדה אש מן השמים ביום השמיני ואכלה את העולה ואת ,  וטובו בכך'כבוד ה
פירושי רבינו סעדיה גאון על , והשווה הרב קאפח). כד-גכ:  ט'וי(החלבים 

    .פח' עמ, התורה
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  ]ִני[ִמימֹוֶנה ּפֹוְסִעים ְלַחֵּבל עֹול ְׁש ֹוָלם ִּבְׁש עעעעִליכֹות הֲ הֲ הֲ הֲ 

  ִּני)י(מַ ּוֵסי ַיַעט ֹּכֲהִני ְלָהִריץ ִמְׁש יּל ּפִ  ּפִ  ּפִ  ּפִ מֹוַנתְׁש ּוּוּוּו  

  ִּנימַ ִמיִני ַהְסֵּתר ֵמַאְׁש יֵצי ַמַהל ַּבְּׁש צִ צִ צִ צִ ֹוְרֵפי זזזז  60

  ִמיִניי ַחְקָּתה ְׁש ָרפֶ ָת ֶאְקָרא ִּכי ִכְׂש וּׁשָ דֻ ְק ְק ְק ְק ֹוֶסן חחחח  

  וכל צבא מרום וג ׂ       
  

 -דרורת .  לפרשו כדלהלן עולה יפהיוןוספק רב אם הנס, טור מוקשה ביותר. 57
על ,  נראה שמכוון לקטורת- דרורת סמי ). כג: ל' שמ(צורת נקבה מן השם דרור 

 אפשר שהמכוון לשמונה הקרבנות -שמונה . סמיםולקטרת ה: ו: כה' פי שמ
שעיר עזים , איל לעולה, עגל בן בקר לחטאת:  ביום חנוכת המזבחןשהקריב אהר

לרחף טוב . שור ואיל לשלמים ומנחה בלולה בשמן, גל וכבש לעולה ע,לחטאת
 השווה לעיל טורים(בעת הקטרת הקטורת לאחר הקרבת הקרבנות , ל" ר-שמיני 
שירדה אש מן ,  וטובו בכך'נגלה כבוד ה,  הטוב ריחף באווירוריחה) 18-20

והשווה ). כד-כג:  ט'וי(השמים ביום השמיני ואכלה את העולה ואת החלבים 
הליכות עולם . 58 -  .פח' עמ, פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה, הרב קאפח

 באחת תנא מיכאל: ב"על פי ברכות ד ע,  כינוי למלאכי חבלה-בשמונה פוסעים 
 כדי לסלק את עולה -לחבל עול שמיני .  ומלאך המות בשמנה'וכו) בפריחה אחת(

למנצח : א:  ו'על פי ילקוט המכירי לתה, מלכות אדום הנקראת שמינית של
הפועל . ואדום היא השמינית, מלכיות שהם שמונה' על ד, שמינית הבנגינות על

 - סי ושמונת פיל. 59 -  .)קנד' עמ ("ברא"וזולאי צירף בראשו , חסר בטור הזה
ז :  הנקרא במשנה יומא גץ הוא בד בו-י סלויפ. שמונה בגדים של כהן גדול

,  יעטה-יעט . העשוים זהבם תוא אף, דולגהן הכ הי לכל בגדינוין כאוכ, 'פילוסין'
: כח:  ה'ל פי ירע, עוונותי,  פשעי- משמני . לכפר על,  מלשון רצון-להריץ . ילבש

שמונה כפרות : א"וכל הטור על פי ערכין טז ע. ברו דברי רעם עגשמנו עשתו 
. 60 -.  'כתונת על שפיכות דמים מכנסים על גילוי עריות וכו, בגדי כהונה מכפרין

ר 'י יפג'אלד: ג"ותרגם שם רס) ו:  עב'תה(מלשון זרזיף ארץ ,  חותכי-י פזור
ן את המילה  מלשון ציצים המעכבי- ציצי מהל . פולח, בוקע: דהיינו', אלארץ

 כמו 'מהל'ל שימש השורש "זח כבר בלשון . מילה-מהל ). ב"שבת קלג ע(
על פי משמעות שורש , שמור,  הגן- הסתר .  ביום השמיני-בשמיני . 'מול'השורש 

.  אנת סתרי ותרסי-סתרי ומגני אתה : קיד:  קיט'ג בתה" רסםוכן תרג, תזה בערבי
וכן הביא , דהיינו כוכי הקברים,  לחוד-אשמנים : ג"סי תרגם ר:  נט' ביש-אשמני 
. ם של מוות וגיהנתוכאן במשמעו. 'שמן'נאח בספר השרשים ערך ' גאבןבשמו 

לכן הרחיבה שאול ) יד: ה(וכן ישעיהו אומר :  לך לך כומאוכל הרעיון על פי תנח
 -חוסן קדושתך . 61 -  .נפשה ופערה פיה לבלי חק למי שאין בו חק ברית מילה

וכדומה במקומות , אינה באה כאן' וסןח'המלה . עצמת קדושתך, תךגדולת קדוש
על כל פנים . טיקוןסאלא לצורך האכרו, רבים אחרים בפיוט במשמעות מסוימת

 - כי כשרפיך חקתה שמיני . מי כמוך חסין יה: ט: פט' נסמכת היא על הפסוק בתה
  .לא נתברר לי
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        מאורותמאורותמאורותמאורות

   ַהָּקִדיםֵחי ִפיַּזת ַצַהב ְלַרֵּתק ַעְטרֹותטָ טָ טָ טָ       
  ר ָקִדיםמֹוָנה ּוְבַנַעץ ֶקׁשֶ  ְיַעְּפרּו ְׁש אׁשרֹ רֹ רֹ רֹ       
  ַבת ָקִדיםה ְּכִנְׁש ְּגֵהי ַמֲעלֹוַתי חּוׁשָ יִ יִ יִ יִ   מֹוַנתְׁש   

  וֵּבי ַמִים ָהִאיר ִמֶּדֶר ַהָּקִדיםְוקֹוָל ְּברֻ       65
קֹול ָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶרך ַהָּקִדים ְוקֹולֹו ּכְ  ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ֱאֵהי ִיְׂש ככ ׂ

  :ַמִים ַרִּבים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְּכבֹודוֹ 
   קומי אורי וג ׂ ונ ׂ      
  יוצר המאורות] רוך[ב      

  

: ד: א כט"על פי דה, וח כולו בזהבט רומז למקדש שהיה -חי פיזת צהב ט. 62
 קירות חמזקק לטו שבעת אלפים ככר כסףוככרי זהב מזהב אופיר  שלשת אלפים

. לתותד מאחר הץשכל הבית טוח בזהב חו: א:  דוהשווה משנה מדות. הבתים
 -צהב . 'פסה-ספ, בזה-בז'ל משקל  ע,"פז"בצורת נקבה מן השם ,  זהב-פיזת 

: ח:  כוונתו לדברי המשנה במדות ג- לרתק עטרות הקדים .צבעו של הזהב
ושרשרות של זהב היו קבועין בתקרת האולם שבהן פרחי כהונה עולין ורואין את 

 .שרשרות -ם שם סלאסל גג תר" שרס,)יט:  מ'יש( מלשון ורתקות -רתק . העטרות
 פירוש יכין ובועז למשנה ורא. ות היו במזרחו של ההיכלרשהעט,  מזרח- דים ק

אמרו : א" כל הטור על פי המסופר בסוכה נג ע- 'ראש יעפרו וכו. 63 -.  לדלעי
ות של אבה היה נוטל שמנה אבוקוג כשהיה שמח שמחת בית הש"עליו על רשב

 שני גודליו ץוע נאור וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה
וזו היא ,  ושוחה ונשק את הרצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כןץבאר

 רומז - שמונה . שבה נוגע הקד בראשו ברצפה,  רומז לקידה-ראש יעפרו . קידה
, ה משתחוה תוך כדי זריקת האבוקותשהי, כלומר, לשמונה אבוקות של אור

, ץלאר) מגיע(=ואין אחד מהן נוגע : תומכאן סמך לנוסח התוספתא לגבי האבוקו
,  אצבע-קשר . וקף מידזכשהוא משתחוה מנית אצבעו על הריצפה שוהה ונושק ו

 -  . משתחווים- קדים .ל"המצוי בלשון חז' קשרי אצבעותיו'מקוצר מן הצירוף 
: א"ל בסוכה נב ע"קשה לגאולה על פי מה שדרשו חז ב- ' כושמונת יגהי ו. 64

כי ידרוך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה ווהיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו 
ישי ושאול : ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם)... ד:  ה'מי(רועים ושמנה נסיכי אדם 

כים אנשי  הם הנסי-עלותי מיגהי . ושמואל עמוס וצפניה צדקיה ומשיח ואליהו
לשון ,  מהר-  חושה.  במשקל יפעל'נגה'מן השורש ,  המאירים- יגהי . המעלה
 רוח קדים -קדים . ג"סהחביב על ר' עלהפִ 'במשקל ,  כמו נשיבה- כנשבת .בקשה

 לבד 'םקדי'ר במקרא באך כ ,)ברוח קדים עזה: כא:  יד'שמ(שהיא מהירה 
. 65 -  ).ו:  מא'בר(ם ופת קדידשבע שבלים דקות וש: במשמעות של רוח קדים

 -  .על פי הנאמר בפסוק הבא בסוף הפיוט,  אף היא בקשה לגאולה-' וקולך וכו
י ברכת יוצר נפסוק שכיח לפ, א: ס'  יש-' קומי וכו. ב: מג'  יח-' והנה וכו. 66

  .תהמאורו
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        אהבהאהבהאהבהאהבה

  ת ֶאֶדקיַּבְצָּתה ֶקֶדם ֲחרּוַתי ִּבְפִנינַ ִׁש ִׁש ִׁש ִׁש       

  ְכְּתָתה ְוִנְסְּדָקה ֶסֶדקוְּתתּו ִכיַּתי ְונִ ּכֻ ּכֻ ּכֻ ּכֻ       

  ִטיר ִלְכסֹוַח ֶחֶדקְחְּכמֹוֵני ְנִסיִכים ַהְׁש ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ   מֹוַנתְׁש   

  ַפת ֶצֶדקר ָהאֹוֲהִבים ְׂש צֹות ּדֹוְבֵרי יֹוׁשֶ ְר ְר ְר ְר       70

  :ִרים ֶיֱאָהבְפֵתי ֶצֶדק ְודֹוֵבר ְיׁשָ  ְרצֹון ְמָלִכים ִׂש ככ ׂ        

   ואהבת וגו ׂ ונ ׂ        

   כי יעקבונ ׂ        

  הבוחר] רוך[ב        

  שמע        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. י בני ישראל ששמותיהם היו חרותים בחושןטשב -  חרותי.  בימי קדם-קדם . 67
אדק .  כינוי לחושן שהיה משובץ אבנים טובות שהיו אחוזות זו בזו-בפנינת אדק 

, וכולן אדוקין זה עם זה): תרגום קאפח(ב : ג לספר יצירה ו" השווה פירוש רס-
ושנים אדוקין , שטרבכמו שאמרו חכמים שנים אדוקין , ותלויםכלומר מאוחזים 

, בטי ישראלש -כיתי . הוכו,  נשברו-כותתו . 68 -  .זיןחבמקום שנים או, בטלית
. 69 -  . החושן- ' פנינת אדק' חוזר אל -' ונכתתה וכו.  שאבדה המלכות מהםתבע

. ח: ב כג"פי שמועל ,  כמו חכמי-תחכמוני .  לעיל64ור ט השווה -  'שמונת וכו
. להשמיד את הרשעים,  לכלות את הקוצים- חדק חלכסו. המשל,  השלט-שטיר ה

. יםצממיני הקו החדק): תרגום קאפח(ג " פירש רסטי: טו' ובמש,  קוץ- חדק 
 ולרצות את -  'רצות וכו. 70 -  .ים באש יצתוחקוצים כסו: יב:  לג'והשווה יש

. יג: טז'  מש-' רצון וכו. 71 -  .פיוטהוהוא על פי הפסוק הבא בסוף , הצדיקים
שני פסוקים אלה שכיחים לפני ו. ד:  קלה' תה- כי יעקב . א: יא'  דב-' ואהבת וגו

  .ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה
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        אמתאמתאמתאמת

  ר ִמִּני ַעד אֹוִתי ִאיַּלףְגמּוָליו ּגֹוֵמר ָעַלי ֲאׁשֶ ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ   ַוּיֹוֶסף  

  ף לֶ אֶ י צֹוֶנה וָ ֵמַאַחר ָעלֹות ֵהִביא רֹוֶעה ְלַנֵהל ּבִ       

  ב ַוָּיֶלףֹוְדָדיו ְּבַצְעַּדת ִּבְכֵאי ֵעֶמק ְּבָפְרצֹו ַכַּמִים ׁשָ ׁשׁשׁשׁש      

  :ים ָאֶלףִׁש ָרֵאל ְׁש ֶאת ָּכל ָּבחּור ְּבִיְׂש         75

  ָליומּורֹות ְלַנֵּצח ְלָרם ַעל ָּפעֳ  ַאְׁש אׁשרֹ רֹ רֹ רֹ   ַוָּיָקם  

   הֹוָעָליוֹוֶנת ַלִיל ָּפֹנה ָפָנה ֶאלּוְבַכְנֵפי ִאיׁש      

  ל ָיֵבל ָעָליוים ְּכִגִּתים ֲארֹוְנ ַאְמִׁש ִציְנ ְּכִׁש ְק ְק ְק ְק       

  :ב ַהְּכרּוִבים ָעָליוְיֹוָי ְצָבאֹות יֹוׁשֵ ) שם(ם ר ִנְקָרא ׁשֵ ֲאׁשֶ         
  

לאל גמר :  ג: נז'ועל פי תה, ה" כינוי לקב-' תגמוליו וכו. א: ב ו" שמ-ויוסף . 72
: יב : קטז' על פי תה-תגמוליו .  המטיב לי-ליי אלמחסן א: ג"ותרגם שם רס .עלי

אילף . חסדיו,  רחמיו-אלאיה : ג"ותרגם שם רס, תגמולוהי עלי כל'  להבמה אשי
: עא- ע:  עח'על פי תה,  רומז לדוד-' מאחר עלות וכו. 73 -  .גידל, חינך,  לימד-

ל פי  ע-צונה ואלף . מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו... ויבחר בדוד עבדו
בהמשך לדמוי , תו לישראל שנמשלו לצאןנוכוו, צנה ואלפים כלם: ח: ח' תה

: מציע לקרוא וזולאי . והכוונה לפלשתים.  של דוד- ושודדי. 74 -  .הרועה
 על - בכאי עמק . כה-יז: ב ה" על פי שמ-'  בצעדת וכו).קנו' עמ ( אויביו-שורריו 
הוא נחל ): תרגום קאפח (ג"סופירש שם ר. עברי בעמק הבכא: ז: פד' פי תה

 לדוד עליו ויהי כשמעך את קול הצעדה בראשי הבכאים 'אמר ה,  ישראלץבאר
 על פי הנאמר - שב .  מיםץכפר: כ: ב ה" על פי שמ-בפרצו כמים ). כד: ב ה"שמ(

על דרך הערבית , אסף,  כינס-וילף .  כל בחור בישראלתויסף עוד דוד א: א: שם ו
מלשון " ויסף"שמפרשים , שונים של חכמי ימי הבינייםפירושים הוראו ב. ا�� -
. טי:  איכה ב-ראש אשמורות .  בראש-ראש . ב: ב ו" שמ-ם קוי. 76 -  ".וףסויא"

חצות לילה : סב:  קיט'התוכל הטור על פי . ה"י לקבו כינ-ם  ר. להלל- לנצח 
. 77 -  .ב"ל בברכות ג ע" מה שדרשו חזוורא. אקום להודות לך על משפטי צדקך

באישון : ט:  ז' על פי מש- ל יישונת ל א. אישוןם צורת נקבה מן הש- אישונת 
 אל .כנפי שחר: ט:  קלט' על דרך הכתוב בתה-ובכנפי אישונת ליל . לילה ואפלה

במקום , הועל והועלה. ה שיש בו מועיל"אל הקב: )קנו' פ עמ"א ( זולאי–עליו וה
:  למטה103א "ג ברכות ח"ההשוה אוצ. מצויים הרבה באותה תקופה, תועלת

 תפילת -' קצינך וכו.  דוד-נך יקצ. 78 - .  כ" ע.ש בו הועל מן השכרות י...כרוב
כלומר , שבי גתו כתושבי בית שמש וכת,")בלי("יענש שלא י', דוד אל ה

 סיומו של - ' אשר נקרא וכו.79 - .  ' שנענשו על שהחזיקו בארון הםלשתיפה
  . החרוזהתחת אתפוה' ויקם'הפסוק שתחילתו תיבת 
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  הֹוְלֵחי קֹוְפֵצי ַיְרֵּדן ַעל ָּכֵתף ְּבָיַדת ְּבָדת הוְקָּדׁשָ צצצצ  ַוַּיְרִּכיבּו  80
  הם עּוָצה ּוְפִליׁשָ ָאיו ְוָהלַ ְוהּוא ֶהֱעִביר נֹוְׂש       
  הַתיּות א ָבן ֵאֶּלה ָאץ ְלָתְמכֹו ְוַחָּיתֹו הּוָדׁשָ ּפְ ּפְ ּפְ ּפְ       
  :הָנָדב נֹוֲהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחָדׁשָ וָּזא ְוַאְחיֹו ְבֵני ֲאִביְועֻ         

  ְּיַדת ֶאֶרץ ִצְלְצִליםֵּזי ָעם ְוַהְרמֹון ְוהֻ עַ עַ עַ עַ   ְוָכל  
  וּכֹות ְוִצְלְצִליםָּבֲהרּו ָרֲהבּו ָהְברּו ִמָּנְגַהת ָעָנן ְּבסֻ       85

  

שהם היו ,  כינוי לכהנים ולוויים-צולחי קופצי ירדן . ג: ב ו" שמ-וירכיבו . 80
שראל לארץ יכשנכנסו בני ,  אל הירדן ולעברו בימי יהושעסכנהראשונים להי

', יד' צורת נקבה מן השם -בידת ). ב ואילך"ה לג עטח ואילך וסו: ג' יהו(כנען 
והכוונה לבדים שהיו מצויים דרך קבע בטבעות הארון ובהם היו נושאין אותו 

ה לה ט פי סו על-העביר נושאיו .  ארון הברית-והוא . 81 -  ).וט- יד:  כה'שמ(
 ,עוזא, ה"אמר לו הקב.. .)בירדן בימות יהושע(נשא ארון את נושאיו : ...א"ע

ונזכר כאן דווקא .  עוץ-עוצה .  והכה-והלם ? ןעצמו לא כל שכ, נשאיו נושא
ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל : כ: כה' על פי יר, ) להלןורא(בקשר לפלשתים 

ורומז לנזכר , פלשתים,  פלשת-ישה  פל.'מלכי ארץ פלשתים ואת אשקלון וכו
ולא הבין ,  כינוי לעוזא שהיה פתי ונגע בארון-פתיות . 82 -.  78לעיל בטור 

 וורא,  וחייו נתקפדו-וחיתו הודשה ).  לעילורא(שהארון נושא את עצמו ) "בן"(
" וירכיבו" סיומו של הפסוק שהתחילתו תיבת -' ועוזא וכו. 83 -   .ז: ב ו"שמ

אך אין תיבה זו הראשונה בפסוק , ה: ב ו" שמ-וכל . 84 -   .חרוזההפותחת את ה
עם רחוק מעבר ,  וכן כל עזי הרמון- והרמון .  גיבורי העם- עזי עם . אלא השניה בו

 ויגלון יתהון -והשלכתנה ההרמונה : ג:  ד' יונתן לעמםעל פי תרגו, להרי חושך
 תבהקדמה העבריוהשווה . י שם" פירוש רשוורא. להלאה מן טורי חרמיני

והערות ,  שערה המובאת שמה מהרי ההרמוןתעד ימי להק: 156 'עמ, להאגרון
, תַד י ובכתב היד מנוקד והִ ,םי וכל משוררי ארץ צלצל-' והידת וכו. המהדיר שם

במשמעות של , על הידות הוא ואחיו: ח:  יב'אך נראה שתיבה זו על פי נחמ
ובקבקיה וענו ): ט(ק שלאחר מכן על פי הפסו, או להקה בכלל, להקת משוררים

מופיעה , )מ, לח, לא(ל "ובפסוקים אחרים בפרק הנ, תואחיהם לנגדם למשמר
ג בתיבה "וכאן השתמש כנראה רס. במשמעות של להקת משוררים" תודה"המלה 

זכור תבוסה "ג לתשעה באב "סוהשווה בקינת ר. עם, זו במשמעות של קבוצה
 אף היא -ארץ צלצלים ). 35/שכט' עמ, ידורס(על הידות הפקיד מנצחים ": צאן

 - . הוי ארץ צלצל כנפים אשר מעבר לנהרי כוש: א:  יח'ישעל פי , ארץ רחוקה
 - רהבו .  נתמלאו אורה וזיו- בהרו .  לשון נופל על לשון- בהרו רהבו הברו . 85

 ,'פתן' בלשון 'רהב'ד ובמקומות אחרים במקרא :  פז'ג בתה"וכן תרגם רס, נטהרו
 - נגהת מ).נקיון(= כנראה הפועל מלשון בור -הברו .  וברירהה צריפ,מרכלו

סוכות  ב.מנגה נגדו עביו עברו: יג:  יח'ועל פי תה,  צורת נקבה מן השם נגה,מאור
התמלא בשכות עורו : לא: ג באיוב מ"כפי שתרגם רס,  שניהם צל-וצלצלים 
. אלסמך לל ראסה'טחתי י, לדה'לאל ג' והל תכמל פי אלט-ים ראשו גובצלצל ד

  .  ם גם פירושו שוורא
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  ִפיִסים ּכְצֵלָצִליםאּו ּכְ ּבְ ְח ס נֶ ִכים ְוַרֵּבי ִתירָ ּתְ בְ סַ סַ סַ סַ 
  :ּוְבֶצְלְצִלים ּוִבְמַנַעְנִעים וִּפיםּוְבתֻ  ּוִבְנָבִלים ְּבִכּנֹורֹות ירָוָאִׁש         

  ָּפה ֵמָהִפיק ְל ֲהִגיָגִתיּוָמה ְלַעְפַעַּפי ִנְׁש ננננ  ְוא  
  ְמַנת ְרָוְת ֲהִניצֹוָתה ִפְרֵחי ַהָּגִתייּקּוי ׁשַ ר ִׁש ֲאׁשֶ       

  ֵּכר ְרצּוֶיי ְּבחּול ָקִצין ִמּפֹוַרת ַהָּוִתי מֹוֶרה ְלׂשַ י ָכמֹוִמ ִמ ִמ ִמ       90
  :ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהִּגִּתי        

   ְּבָאֳהלוֹ ִרים ִהְפִריחַ )ו(ַנִים ְנצָ ים ּוְׁש ִּׁש ב ִׁש ַחּׁשֵ לְ לְ לְ לְ   בַוֵּיׁשֶ   
   ִהְסִּגילוֹ ׁש ׁשֵ ׁשמֹוַנת ַּכּלֹוֶתיָה ִמּׁשֵ ִּכי ֲחמֹותֹו ּוְׁש       
  ר ְּתַפֵּלְטָנה ַאף ְלֵמאֹות ְסחֹוַרת ִרְכלוֹ מֹוָנה ָעׂשָ ֹו ְׁש ְלאֹות ִרְגׁשּכִ ּכִ ּכִ ּכִ       

  
 מבני חם - סי תירבסבתכים ור. סבכתים: פניםבו, לייםו כך בש- בתכים ס. 86

לים צכפיסים כצל. 'ד החמפ - נחבאו. לםוהעמים כ, ל"ור, )ז, ב: י' בר(פת  יומבני
:  ב'בח( ו זתיבה  שםם שתרג',סיכפ'ון ערך ר באגורא. יםש הן החלםריבויגהן ה -

ספר ( וכן בשבעים מלים בודדות, לבנים שרופות דהיינו, 'רו'גא' בערבית )יא
'  בדב- צלים כצל. כסמל לעצמתם ולעוזם, וכאן ככינוי לגויים). 22 'עמ, גולדציהר

והן סמל , דהיינו פרפרים או חפושיות, ש אלפרא-ג הצלצל "רגם רסתמב : כח
ב "מש -  'בכנורות וכו.  שוררתי-  ד אומר דו- ואני -ואשיר . 87 -  .לפחד ולחולשה

 - לא ו .88 -  .חה אח החרוזהתניה פשיבתו התוהוא סופו של הפסוק ש. ה: ו
אם אתן שנת : ד:  קלב'על פי תה, י דוד המשך דבר- 'ולא נומה וכו. י: ב ו"שמ

מהפיק . 'נשף' השם ןצורת נקבה מ, בלילה,  בנשף-נשפה . לעיני לעפעפי תנומה
 .89 -  .'הגיג' השם ן צורת נקבה מ-הגיגה .  מלומר לפניך מחשבותי- י תלך הגיג

") הגתי("פרחי מחשבותי ) "הניצותה"(אשר הפרחת :  שיעור הטור-' אשר וכו
 על - שמנת רותך . 'שמן' צורת נקבה מן השם - מנת  ש.ן של רווייתךבשיקוי הדש

,  כך הוגה בשולים-רותך . ל עדניך תשקםחירוין מדשן ביתך ונ: ט: לו' פי תה
י שם פעל ' הגיון'צר שם עצם מלשון יו, דברי, ני הגיו- הגתי . רבתך: ובפנים
 לתת שכר -ר רצוייך לשכ. כב:  על פי איוב לו-מי כמוך מורה . 90 -  .'הוה'העצם 

 והואיל ודוד -בחול קצין מפורת הותי . כאן סוף דברי דוד. לרצויים לפניך
 -.  'ויטהו דוד וכו, שאירע לעוזא) "מפורת הותי"(פחד מגודל האסון ) "קצין"(

והוא סיומו של הפסוק שתיבתו הראשונה פותחת את , י: ב ו" שמ-' ויטהו וכו. 91
 מוסב אל דוד שחישב את צאצאי - וישב לחשב .אי :שם -  וישב. 92 -  .החרוזה

 את ששים ושנים -פריח באהלו ה ושנים נצרים םששי).  להלןורא(עובד אדום 
כל אלה מבני עבד אדם המה : ח: א כו"ועל פי דה, הצאצאים אשר גידל בביתו

מותו חי כ. 93 -.  ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם
 אמר): לעובד אדום(מאי היא ברכה שברכו : א"סד ע-ב"סג ע  פי ברכות על-' וכו

זו חמות ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד , ב יהודה בר זבידאר
כלאות . 94 -  .כלומר בירכו, ולהג עשאו ס-הסגילו . 'שנאמר פעלתי השמיני וכו

 אף . ילדו-נה טתפל).  יז:ג' חב" (זר ממכלה צאןג" מלשון ,ואנצ י המונ-רגשו 
  .ולא מצאתי לזה מקור. נתברך גם במסחרו,  כלומר-למאות סחורת רכלו 
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  :ר לוֹ ַוְיָבֶר ְיֹוָי ֶאת ֵּבית עֹוֵבד ֱאדֹום ְוֶאת ָּכל ֲאׁשֶ         95

  ַקת ְרמּוָחהְקַרת ְּפָלֶאי ְלחֹוֵטר ִנְׁש יִ יִ יִ יִ   ַּגדַוּיֻ   

  ְּז ִּכְתִמיָחהעֹור ַלֲארֹון עֻ ּוִמי א ִיְכסֹוף ְוִיֶכל ִלְׁש       

  ירּוָתן ָהְלָאה ּוְנַקּלֹוִתי ִהָּנּה ְּבַרַּבּתֹו לצמחהיּפּוָחיו ׁשֵ ִט ִט ִט ִט       

  :ְמָחהִׂש ִמֵּבית עֹוֵבד ֱאדֹום ִעיר ָּדִוד ּבְ         

  י ְוָכֵעת ַּבָּמרֹום ַיְמִריי ְיפֹוֵצץ ֶנִׁש ְנגִ ִח ִח ִח ִח   ַוְיִהי  100

        
, יא: ב ו"פסוק המקביל בשמוהוא סיומו של ה, יד: א יג" דה- 'ויברך וכו. 95

. יב: ב ו" שמ-ויגד . 96 -  . פותחת את החרוזה שלפנינו'וישב'שתיבתו הראשונה 
 למי -ה חוטר נשקת רמוח ל. הפלאים והחסדים שנעשו לעובד אדום-יקרת פלאיך 

מ : א יז"על פי המסופר בשמ, והוא כינוי לדוד, היה מקל, הרומח שלו, שנשקו
ודברי המהדיר ,  האגרון בערכוואר,  מקל-חוטר . לגליתבמערכה שבין דוד , מג

 -רמוחה . 'נשק' צורת נקבה מן השם -נשקת . וכאן שימוש הלשון כפועל, שם
ויצאו ישבי ערי : ט: לט' חושלוש התיבות האחרונות על פי י. הנשק שהוא רומח

ויכלו ,  ותכלה נפשו- ויכל . 97 - .  חובמקל יד וברמ... ישראל ובערו והשיקו בנשק
ועבד אדם : כד: א טו" דהורא, להיות שוער, ן לאכס- לשעור . ויתאווה, עיניו

 'עז( כבני תמח -כתמיחה . ח:  קלב' על פי תה-לארון עזך . ויחיה שערים לארון
: ז' מב ונחמ:  ב' עזורא(שהיו ממשפחות השוערים במקדש , )נה: ז' נג ונחמ: ב

תשעירה שוערי המעון בני : 25  להלן היוצר לפרשת בהעלותך טורוורא). מה
 .98 -  . לקנאתו של דוד בעובד אדום94ור טורומז בטור זה כמו ב. בני תמחח ונצי

, ) יד:ב ו"שמ(מהו מכרכר : כ: דר "מל בב"ולי על פי מה שדרשו חז א- טיפוחיו 
 .ו לפני הארוןדיקור, כלומר, ר כירי רםמ וטופח ואו זול עשהיה מקיש ידיו זו

 חמכו, ל" ור, ההא בקמץ קטן-הלאה .  במקדש,חבני תמ, מיחהת של -ותן רשי
שעליהם נמנה עובד , ל שירותם של השוערים במקדשעגבר ' עבודתו הוא את ה

. כי את רגלים רצתה וילאוך: ה: יב' על פי יר, 'הלאה' ושימוש הלשון .אדום
: )כב: ב ו"שמ( אותו על קלות דעתו מונה דברי דוד למיכל שהיתה -ונקלותי 

 בכתב היד -הנה . הבזיון שנהג בעצמו, ל"ור. י שפל בעיניתונקלתי עוד מזאת והיי
 נראה -לצמחה .  בשל הרבותו-ברבתו . 'הִ נָ הֵ 'נעתקה תיבה זו בגליון וניקודה 

 - 'מבית וכו. 99 -   .ר שם" גם במוורא, כב-כא: ב ו"ועל פי שמ. 'לשמחה'ל "שצ
 - ויהי . 100 -  . החרוזהתת אחפות 'יגדו'סיומו של הפסוק שתיבתו הראשונה 

 -יפוצץ ).  ערוך השלםורא(צחוק או קול כלי נגינה ו קול -נגי ח. יג: ב ו"שמ
וכעת במרום .  נשיהץוצדקתך באר:  יג: פח'על פי תה,  כינוי לארץ- נשי . מעצמתו

 ודהיינ, קתוו: ג"סתרגם שם ר ו.כעת במרום תמריא: יח:  על פי איוב לט-ימרי 
    .'בעת'
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  ר ַאָּמה ַהְבִריֵנים ָעׂשָ ָלה ַעל ָּכל ְׁש ה ׁשָ ּׁשָ ִרים ְוִׁש ּוִמְכַסת ֶעְׂש 

  רֹון ְלַהְפִריאית ִריּבֹו ְוִעּׂשָ ִליִׁש ָבָחיו ַעל ָּכל ִמיל ִנְמְצאּו ְׁש זְ זְ זְ זְ       

  :ֹור ּוְמִריאה ְצָעִדים ַוִּיְזַּבח ׁשּׁשָ ּבֹון ָּכל ִׁש ְלֶחְׁש         

  הּוׁשָ י ִמי ְלגֹוָזן ּוִמי ְלׁשַּיֲחֵציִני ָעִר וַ וַ וַ וַ   ַוְיַחֵּלק  

  אְוׁשָ ְלאּו ֶקֶדם ׁשַ עּול ִיְכְּתֵבם ָההְ ָאר ֲאָחָדיו וְ ּוְׁש       105

  הְיׁשָ ָּתיו ְּגִליִלים ָוׁשַ ּוָטטּו ָעַלי ַרְעיֹוַני ְּבָרְצפֹו ְבִמְׁש הההה      

  

  

  
עשרים . ' להסוהרמת מכ: כח: אל'  על דרך הכתוב בבמ-שלה ... ומכסת. 101

ב פפא בר שמואל אמר על  ר:כ: ר ד" על פי במ- כל שנים עשר ימרי על... וששה
בשישה , כלומר. אילים'  פרים וז'פסיעות ז' כל פסיעה ופסיעה שור ומריא על כל ו

שבעה פרים , שישה מריאים, שישה שוורים(צעדים עשרים ושישה קרבנות 
ה שתי והנה לדעת המחבר כל פסיעה יש ב: )קנט' עמ (זולאי. )םושבעה אילי

 -  ).זולאי( להברות ולהאכיל - הברי . כ"ע. תו אמ12הם ' ששה צעדים'אמות ו
ומאחר שבשנים עשר אמות הקריב עשרים ,  במיל אלפים אמה-' זבחיו וכו. 102

 שהם שליש , קרבנות4333 1/3יצא על פי החשבון שבמיל הקריב , וששה קרבנות
פרה 'ן מלשו,  להרבות- א להפרי). 1000(יבוא רועשירית ה) 3333 1/3(א ריבו

 םשבה, ת שהם שתים עשרה אמו- םן כל ששה צעדיולחשב. 103 -  .'הרבו
 סיומו של -ששה צעדים ויזבח שור ומריא . הקריבו עשרים ושישה קרבנות

: ב ו" שמ-לק ח וי.104 -  .ת את החרוזהחפות' ויהי'נה והפסוק שתיבתו הראש
צוהו בין חי'מלשון , פיזרני,  חילקני-יחציני  ו.דברי המשורר על מצב האומה, יט

שבשניהם , )ד:  יא'דנ('  לארבע רוחות השמיםחץות'או ) ל: איוב מ ('םכנעני
 על - לגוזן .שונאי,  אויבי- ערי . דהיינו מלשון חלוקה,'קסם'ג בשורש "ם רסגתר

נחם בחלח ובחבור נהר ויויגל מלך אשור את ישראל אשורה : יא: ב יח"פי מל
וחידש . ל"מערי מדי שנזכרו בפסוק הנ,  היא שושן הבירה-שושה . מדיגוזן וערי 

 - ושאר אחדיו . 105 - .   ועוד'תמח' מ'תמיחה'ו' פלשת' מ'פלישה'תיבה זו כמו 
 יערו מספר יהיו ץושאר ע: יט:  י'על פי יש - ועול יכתבם. המועטים שנשארו

 בימי -קדם ). הא הידיעה לפני פועל בעבר( אשר הלאו - ההלאו . ונער יכתבם
שבוודאי השתתף במפקד העם בימי , )זט :א יח"דה( סופרו של דוד -ושא  ש.קדם

ועתה , בימי קדם היינו רבים, ל"ור). ב כד"שמ(דוד שנמשך קרוב לעשרה חדשים 
ברצפו . 'יטט'פועל גזור מן השם , נתבלבלו, רובענ -הוטטו . 106 - . מעטים

מרציף במשתאות שלו גלילי כסף  יבי בראותי את או-במשתיו גלילים ושישה 
על ...  ותכלתסחור כרפ: ו: א' סועל פי א. כלומר חי בפאר עצום, ואבני שיש

  .על רצפת בהט ושש ודר וסחרת... גלילי כסף ועמודי שש
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  :היׁשָ ָּפר ֶאָחד ַוֲאִׁש ִאֹיש ַחַּלת ֶלֶחם ַאַחת ְוֶאְׁש ָוֶאְזֹּכר לְ 

  ַאָּביוף ְמַפֵּכי ַמְׁש ָמחֹות ַּגֵּלה ַאְנַות ְׂש  ֶרתּדֵ ּדֵ ּדֵ ּדֵ       

  ָביוָאתְ ה ְבֵאֶּלה ִיְפְּגעּון מַ ָיצֹוא ֵנֵצא ִלְקַראת ּתֹוְפָפיו ְוֵאּלֶ     

  ל ַהָּנעּול ַעָּתה ִמֵּנָכר ִּתְפַּתח ְוַתְפִריח ִאיָּביוּגַ ּגַ ּגַ ּגַ     110

  :ְּכֶּאְפָרִתי ַוְיֹוָי ֵהִניח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל אֹוְיָביו      

  ֶרץ ָוֶתֶקרֹוֵרא ְקצֹות ָּכל אֶ ּבּבּבּב                

   סֹוֵקרׁשַמִים ַמֲעלֹוָתיו ּוִמְפֲעֵלי ָכל ֱאנוֹ ּבֹוֶנה ַבּׁשָ     

  ֹוְד ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִהְפֵלאָתה ִלי ְביֹוֶקראאאא    

  :ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקרעֹוׂשֵ       115

  ונשיר        

  
  
  
  
  

, דולה שהיתה בימי דודגואותה שעה אני זוכר את השמחה ה - ואזכר. 107
 המלים .ד לכל אדםוילק דח מה ש-' לאיש וכו. םילירושל' את ארון ה כשהעביר

 ן שאינףא, רוזהחת את הח פות'לקחוי' ות מן הפסוק שתיבתו הראשונהחוקל
ם חלאיש ככר ל: ל הפסוק כך שג סיומו: טזא "ובמקור המקביל בדה. סיומו

לשון  ב השתמש בפסוק זה והמעתיקים כתבוג"ואפשר שרס. ואשפר ואשישה
 ותנ. והניקוד כך בכתב היד. 'דירה'מלשון ,  משכן- תדר. 108 -  .סוק בשמואלהפ
זה ציון קרית מועדנו עיניך ח: כ: ג ל' על פי יש'נוה'ושימוש .  המקדש-מחות ש

 וכן את -מפכי משאביו . בנהו,  אותו מחורבנו- גלה .וה שאנןנ םתראינה ירושל
ועל , הזכירה לו עניין מעיינות ]תגלו= ["הלג"ומלת , מקדש המעינותיו של בית

 מנגניו של -תופפיו . 109 -   .והנה מים מפכים מן הכתף הימנית: ב: מז' י יחפ
על ,  כינוי לישראל- הנעול יגל. 110 -  .והביו א, חושקיו-מתאביו . בית המקדש

 לשונות - איביו חתפתח ותפרי.  גלות- נכר. כה: ר ד"ל בשהש"פי מה שדרשו חז
 ;יט:  לה'בר( כדוד שנולד בבית לחם היא אפרת -כאפרתי . 111 -  .של גאולה

 לאחר שהעביר ,)א: ב ז"שמ ('אמר עליו וייי וכונ אשר -' וייי וכו). יב: א יז"מש
 הפטרת שמיני לפי מנהגו של לואפשר שזה היה סיומה ש. לירושלים'  ארון התא

,  שמים-תקר . כח:  מ'על פי יש, נוי לאלי כ-  רץבורא קצות כל א. 112 -  .ג"רס
. 114 -   .ו:  ט' עמ- בונה בשמים מעלותיו . 113 -  .'תקרה'שם עצם זכר מן השם 

 -' עושה וכו. 115 - . בחיבה,  בכבוד-ביוקר . יד: ט קל'ל פי תהע -' אודך וכו
  .י: איוב ט
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        מי כמוכהמי כמוכהמי כמוכהמי כמוכה

  יםִּדיר ְּבסֹוד ְקדֹוִׁש אַ אַ אַ אַ        ִמי ָכמֹוָכה  

  יםיִׁש ִצְבאֹות ַּתְרִׁש ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ      ּוִמי דֹוֶמה ָל  

  יםֹוֵער ַיִּמים ְוַיָּבִׁש ּגּגּגּג    ּוִמי ָיִעיד ָל  

  יםר ֶהְאַּפְדָּתם ְקדֹוִׁש ה ֲאׁשֶ ׁשָ ָבִרים ְׁש ְּד ְּד ְּד ְּד           
  

        יוי מלכנויוי מלכנויוי מלכנויוי מלכנו

  ַאְרַּבע ְיסֹוָדם...]                                         ...ׁשׁשׁשׁש  נּוּכֵ לְ ְיֹוָי מַ [  120

  מֹוָנה ְנִביַאי א ִניֲחמּוִני ְבעֹוָדםצּו ּוְׁש חֲ ֲחצּו ָנֲחצּו ׁשָ לָ לָ לָ לָ         

   ֵמחֹוַזי א ֶאָחד ִנְקָּדםֹוָנה ְוֵאי]מ[ֶטף ִּפיַּלְטָּתה ְׁש ּדֹור ׁשֵ ִמ ִמ ִמ ִמ         

  ִמיִני ֲחזֹות הֹוָדםבּוַע ַּדּלּו ֵעיַני ַלְּׁש בּוַע ְוׁשָ ן ָּכל ׁשָ הֵ הֵ הֵ הֵ         

  :מֹוָנה ְנִסיֵכי ָאָדםְבָעה רֹוִעים ּוְׁש ִׁש         
  
  
  

 בסוד קדשים ץער נאל :ח:  פט' על פי תה,כינוי לאל -אדיר בסוד קדושים . 116
 -  .יןרי'אלמלאיכה אלכת' עצבה: ג" שם רסםרגתכפי ש, והכוונה למלאכים. רבה
יעיד לך . 118 -.  וגויתו כתרשיש: ו :י' על פי דנ,  כינוי למלאכים- תרשישים . 117

- ד: א'על פי נח,  כינוי לאל-ים ויבשים וער ימג. ישבח אותך, לאותיךפ יספר נ-
נראה שרומז  - ' דברים וכו.119 -   .תשא הארץ מפניוו... גוער בים ויבשהו: ה

ן חשובות תשת שבת וקדושת ישראל שלשוה וקד"קדושת הקב: ל"זחלמאמר 
 קשה - ארבע יסודם . 120 . פיארתם-האפדתם ). ו רבא כוהתנא דבי אלי(כאחד 

 לשון נופל על לשון וכולן -צו שחצו חלחצו נ. 121 -  .לדעת למה כוונתו
כו : ח ומא: ח באיוב כג"וכן תרגם רס,  טרפו-שחצו . במשמעות של נגישה

 נראה שכוונתו למאמר -  'ושמונה נביאי וכו. דהיינו חיות טרף,  סבאע- 'ץחש'
 דור -ף טדור ש. 122 - ).  לעיל56 גם טור ורא ('נחמו'כ פסקא "ל בפדר"חז

 -  פילטתה שמונה .שטף אתו פציתהמיען כי ): ב' עמ, י ינייטפיו(וכן יניי , המבול
 לא - ד נקדם חלא א.  מנביאי- וזי חמ. םהצלת את נח ואשתו ושלשת בניו ונשותיה

על ,  מתקופת הגלות-כל שבוע ושבוע . 123 -  .ד שיתנבא בימינוחשרד לנו אף א
;  איביכםץ השמה ואתם באר שבתתיה כל ימיתארץ אאז תרצה ה: דל:  כו'פי וי
 -לשמיני . יד: לח'  יש-לו עיני ד. ם נחתך על עמךשבעים שבעי: כד:  ט'ובדנ

שבעה . 124 -).  ראו הטור הבא(ם ונה נסיכי אדמשהוא השמיני בש, למשיח
  . לעיל64 טור וורא. ד:  ה' מי-  ושמונה נסיכי אדם םרועי
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  ּו ָכל ֲחִבילֹותְגׁשֶדם ְּבַהֲעלֹוִתי ָארֹון רָ קֶ קֶ קֶ קֶ      ְוַעד ָמַתי

  ית ִאיָכבֹוד ּבֹו ְבֵהיָכלֹותִר ּבְ ְבִדי ַהּיֹום ֵסֶפר הַ רָ רָ רָ רָ           

  וְכָללֹותאֹוַני א מֻ יִרי ְכיֹוָנה ֲאַצְפֵצף ְוֵאיפֹוא ְׁש ִׁש ִׁש ִׁש ִׁש        

  יב ִמְּכלֹותְצִריַח ִצְרָחִתי ְבקֹול ֶרֶנן ַא ַּתְגלּוִתי ָּתִׁש ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ            

  ַּכּלֹות ִני ַעד]ִמי[נּו ַבְּׁש ים ֶאְּצָרה ְכֶקֶדם ְרצֹוְת ִאּׁשֵ ְבַעת ִמיּלּואִ ְוִׁש      

ָוָהְלָאה ] ִמיִני[ּו ֶאת ַהָּיִמים ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁש  ַוְיַכּלככ ׂ            

ֶאת עֹולֹוֵתיֶכם ְוֶאת  ]ֵּבחַ [ּו ַהֹּכֲהִנים ַעל ַהִּמזְ ַיֲעׂש

  :יםְלֵמיֶכם ְוָרִצאִתי ֶאְתֶכם ְנאם ְיֹוָי ֱאהִ ׁשַ 

   גואלינוונ ׂ            

  ומפטירין בשמואל ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל אלי  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 חבל הוי ישבי'מלשון ,  ארצות-חבילות .  בימי דוד המלך- בהעלותי ארון . 125
. 126 -.  ו- א:א יג" דהוורא. למה רגשו גוים: א:  ב'ועל פי תה, )ה: ב' צפ(' הים

") בהיכלות("את בתי הכנסיות ") רבדי("כשאני מקשט ,  ואלו היום- 'רבדי וכו
  .כא :א ד" שמ- איכבוד. הברית: ל" נראה שצ-חברות . אין בו כבוד, תבספר הברי

כסוס עגור  :יד:  לח' על דרך הכתוב ביש-כיונה אצפצף .  תפילתי-שירי . 127 -
בכל , ל"ור, תמצויו, ת כלולו-מוכללות . תפילתי,  קולותי-שאוני . כן אצפצף

תצריח . 128 -  .ואיפה: ל"ראה שצנ -ואיפוא .  תפילותי בגלותתמקום נשמעו
 ,וכן הוא בסידור,  גלותי-לותי גת"). רנן(" בקול תפילתי תחתי נשמעי צר-צרחתי 

 -.   שלא יאבדו-מכלות . ישנהחלותי האחרונה מי ירג ת:15-16' הע, שכב' עמ
'  יחורא( שבעת ימי המילואים  אתם או אז אשמור כקד-עת מלואים בוש. 129

ויכלו . 130 -  .ט על פי הפסוק הבא בסוף הפיו- 'צותך אשנו וכור). וכ- כה: מג
.  פסוק הקבע בסוף הפיוט לפני נוסח הברכה- גואלינו 'ונ.  כז:מג' ח י-' וכו

והוא תחילתה של ההפטרה , א: ב ו" שמ-  ויוסף.  הערת המעתיק- 'ומפטירין וכו
ולא כתב עד איזה פסוק ', עד' בערבית -אלי . בזולת דלעילשפסוקיה שזורים 

  .נמשכת ההפטרה


